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AZ EGYSZARVÚ ÖRÖK HISTÓRIÁJA
Az egyszarvú csodálatos története mélyen benne gyökerezik a népek monda

és legendavilágában. Különös mítosza végigkíséri az emberiség nagy korszakait.
A kultúrhistóriában hol csodaszarvasként bukkan elénk, hol pedig jó vagy rossz
szellemek, építő vagy pusztító erők jelképeként. Nem véletlen tehát, hogy a művé

szek oly gyakran fordultak az egyszarvú kimeríthetetlen témájához. Megihlette
a képzőművészeket, az irodalom míveseit és a muzsíkusokat egyaránt. A pogány
mondáktól Bartók Cantatá' Profanajáig, az ószövetségi zsoltárszövegektől a mo
dern operaszínpadig jóformán mindenütt találkozhatunk vele.

Legutóbb Gian Carlo Menottit, az Amerikában élő neves olasz zeneszerzőt

ejtette rabul, aki Az egyszarvú címmel opera-pantomimet komponált. A mű elő

adása csak négy szereplőt igényelt. Ebből hárman az opera hősei, a negyedik a
narrátor, aki a történést, magyarázza. A jelképes tartalmú és értelmű operában az
egyszarvú fogalma, mírut a hit és a reménység, az emberi alkotás hasznát köve
telő bizalom jelenik meg. Zenéje telítve van a kereső ember nyugtalan indulatai
val és a szeretet után vágyó kiáltásokkal. De az embernek nincs elég ereje és
bátorsága ahhoz,. hogy a zaklatott út végén a célt megtalálja. Nem jurt el odáig,
amit mí PrisciUan szavaival így vallunk meg: "Egyszarvú az Isten, szíkla nekünk
Krísztus, sarokkő nekünk Krisztus, az emberek embere számunkra Krisztus".

Menotti műve eddig a legutolsó abban a hosszú sorban, amelyik az egyszarvú
titokzatos és mélyértelmű történetéből merített ihletet. Magától értetődik a kérdés:
melyik a Iegkorábbí, a legősibb? S hogyan vándorol évszázadokon át e jelkép mínd
a mai napig, hogyan töltődik meg új és új tartalommal?

0s1 képzetek

Az egyszarvú legkorábbi európai emléke a klasszikus ókori irodalomból szár
mazik. Ktesias O. e. 400 körül) Indika című útleírásában azt olvasni, hogy a le
gendáshírű egyszarvú különleges ázsiai szamár, ló nagyságú, fehér szőrű és kék
szemű állat. Homlokán könyöknyi hosszú, egyenes szarvat visel, melynek alsó
harmada fehér, a kőzépső fekete, a felső pedig bíborvörös színű, Erős és gyors
futású vad, elevenen nem is iJ.ehet elejtem. Szarvából görcs és mérgezés elleni
gyógyszert készítenek. Ktesías leírása alapján egy mesebelí óSlénnyel állunk szem
ben, amely ellentéteket egyesítő szimbólumok viselője. A mítológiák jelképrend
szerében az állatok általában a lélek ismeretlen, bűnnel terhelt világát jelképezik,
míg a fehér és a kék szín a tísztaságét, Ez a fehérszőrű vadállat tehát az, em
berben élő kétféle índulatnak, a jó és a rossz egységének szímbóluma. Hasonló
képet fest róla egy másik utazó görög, Megasthencs (i. e. 300 körül) ugyancsak
Indika néven Ismert útleírásában. Szednte az egyszarvú ló nagyságú, sárga sörényű

vad, elefántlába és disznófarka van, s erős, disszonáns hangja rémületet kelt. A
Talmudban azt olvassuk róla, hagy akkora állat, mint a Tábor hegye. A vízözön
elől óriás társával, Óggal együtt menekül. A .. Midrásban mindkettő tovább él: az
egyszarvú hegy képében, Og viszont oroszlánként" jelenik meg. Amikor Dávid gya
nútlanul rátereli nyáját a hegynek vélt állat hátára, az fölemelkedik vele egészen
az égig. Dávid templomot ígér Istennek, ha megszabadítja szorongatott helyzeté
ből. Az Úr ekkor oroszlánt küld segítségére, aminek láttára a szörnyeteg össze
görnyed és Dávid leszállhat róla, hogy most az oroszlánnal kelljen szembenéz
nie. Ezért mondja a 21. zsoltár: "Szabadíts meg engem az oroszlán torkából, / nyo
morultat a bölénynek szarvától".

Önmagában, a szarv is egyike a legáltalánosabb jelképekinek: az átütőképesség,

az erő' szímbólurna. Ha azonbán megfordítva nézzük, kehely lesz belőle, azaz a
.,bőségsZaru" képe. A szarvhoz ugyanis a teremtő erő életfakasztó képessége is hozzá-
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kapcsolódik. Nemcsak a férfi nemző erejére, hanem a szellemi erő és hatalom kifeje
zésére is használták. A zsidó szövetségí sátor négy sarkát fémbefogott szarvakkal
kellett díszíteni (Ex 27,2), Mózes szellemi nagyságát szírrtén szarvakkal [ellemezték.
A ma használatos püspöksüveg tulajdonképpen e hajdani szarv-jelkép stilizált
utóda. Számos mítologlkus kép a Nap életadó erejére szarvak sokaságával, vagy
'egyetlen szarv fe1tüntetésével utal. A szarv azonban az ellenkező pólus megieleníté
sére szintúgy alkalmas: alakja a Holdsarlóra emlékeztet. A Hold pedig az ősi em
beri képzeletvilágban a szüzesség és a termékenység kifejezője. Sok középkori ábrá
zoláson a Hold profilban rajzolt arck~nt jelenik meg, melynek homlokán egyetlen
szarv nyúlik előre úgy, hogy 'sziluettben Holdsarlónak látszik. A Holdat gyakran
kezében' szarvat tartó nőalakként is megrajzolták. A szarv tehát Nap- és Hold
szímbólurn egyaránt lehetett, az egyszarvú éltentéteket egyesítő szerepét juttatja
eszünkbe. Ennek ellenére az egyszarvú inkább a Hold jelképe maradt, míg a Nap
szímbólumaként az oroszlánt alkalmazták. Az egyszarvú-hold és az oroszlán-nap
találkozása így vált az éjszaka és a nappal találkozásává, lett belőle kozmikus je
lentőségű esemény, aminek legtöbbször nem kisebb hely a színtere, mint a mon
dabeli Világia töve, amely az alviláget az éggel összeköti.

Különböző népek mítológiájában más és más tartalommal bukkan fel az egy
szarvú állat. Valóságos nemzetközi jelkép, mínt ellentéteket egyesítő csodás jelen
ség. Konfucius anyjának például álmában jelenik meg, hogya nem míndennapí
tehetségű gyermek születését jelezze. A legenda szerínt később, Konfucius halála
előtt az utolsó órákra figyelmeztetve, sebzett egyszarvú tűnt fel. Han Yu pedig
arról beszél, hogy az egyszarvú természetfölötti jelenés, amely csak bölcs emberek
nek szól, hiszen halandó föl sem ismerné, de ha mégis, szerencsétlenségot látna
benne. A bölcs viszont tudja, hogy az egyszarvú szent jel. Si-King daloskönyvlit val
lásos áhítattal ejti ki nevét:

Udv egyszarvú homlok ékel
Udv nagy király nemzetsége!
0, egyszarvú!

A perzsa hitvilágban Ahriman gonosz szellemének rontó hatását az egyszarvú
ellensúlyozza. Szarvának éríntésével megtisztítja a mérgezett vizeket. Hatalma
egy ősi megváltés-míóoszra utal: szomját oltja azoknak, akik mérgezett forrás
közelében szomíaznak, képes megtörni gonosz szellemek pusztítá erejét.

A szarvas-mítologéma szemléltetésére magyar vonatkozásban szép példll a Vas
megyéből származó dozmátí regősének:

Ahol keletkezik egy ékes nagy út,
Amellett keletkezik egy halastó állás.
Hejregülejtem, regii.lejtem!
Azt is fölfogá az apró sásocska,
A'rra ís rászokik csodafiúszarvas.
Hej regülejtem, regülejtem!
Noha kimennél uram, Szent István király,
Vadászni, madarászni,
De, ha nem találnál sem vadat, sem mad«rllJt,
Hanem csak 'találnál csodafiúszarvast,
Hej regülejtem, regülejtem!
Ne :liess, ne siess, uram, Szent István 1tfrdlv,
Az én halálomra.
En sem vagyok vadlövő vadad,
Hanem én vagyok az AtyaiStentől
Hozzád követ.
Hej regiilejtem, regülejtem!
Homlokomon vagyon fölkelő fényes 1UIP,
Q 1dalamon vagyon árdeli szép hold,
Jobb vesémen vannak az égi csillagok,
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Hej regülejtem, regiUejtem!
Szarvam vagyon, ezer vagyon,
Szarvam hegyin vagyon százezer szövétnek,
Gyújtatlan gyulladnak, holtatlan alusznak.
Hej regülejtem, regülejtem!

A szarvas a hajnal mocsarakból előtörő szerit állata, nem. vadlövő vad, ha
nem égi hírnök Homlokán a fényes Nap, oldalán az árdeli szép Hold, szarvai pe
dig a napsugarak.

A képes krónikában arról olvasni, hogy Szent László királynak Vác közelé
ben megjelent egy szarvas, "agancsa telve égő gyertyákkal",. és futni kezdett az
erdő felé. A rányílazö vitézek elől a Dunába vetette magát. László ekkor így
szólt kíséretéhez: "Bizony nem volt ez szarvas, hanem Isten angyala", és magya
rázatként hozzáfűzi: "Nem szarvak ezek, hanem szárnyak, nem is égő gyertyák,
hanem ragyogó tollak; és azért; állott meg, hogy megmutassa a helyet, ahová
a Szerit Szűz egyházán építsük és sehová máshová" (a váci Hétkápolna). Ugyanez
a szimbolika található a Júlia szép leá1ll/l című magyar népballadaban is, ahol az
égi hírnök ismét a Szent Szűz követe:

Júlia szép leány egykoron kiméne,
Búzavirág szedni, a búzamezőbe,
Búzavirág szedni, koszorúba kötni,
Koszorúba kötni, magát ott mulatni.
Föl is tekinte a magas egekbe,
Egy szép gyalogösvény hát ott jődögél le.
Azon ereszkedék fodor fehér bárány,
A napot s a holdat szarva ,1eözött hozván;
A fényes csillagot a homlokán hozta,
Két szép arany perec aj! a két szarvába,
Aj, a két oldalán két szép égő gyertya;
Mennyi szőre-szála, annyi csillag rajta,
Szóval mondja néki fodor fehér bárán1l:
Meg ne ijedj tőlem, Júlia szép leány!
Mert most esött híja szűzek sereginek,
Ha eljönnél velem, én oda vinnélek,
A mennyei karba, a szetit szűzek közi,
Hogy bételnék veled azok"kegyes rendi.

A jelenés tehát nem kőzönséges bárány, hasonló a esodaszarvashoz, amely a
Napot, a Holdat és a csillagokat viseli megkülönböztető jelek gyanánt.

A szarvassá változott fiúkról szóló román népballadában a szarvaskép erkölcsi
vetülete a lényeges, ezért lehetett Bartók etikai mondanivalójának eszköze a Cantata
I~rofanában. A szarvakkal stigmatizált fiúk nem térhetnek már vissza az apai házba,
mert megtalálták önmagukat, emberlétük forrás-tiszta eredetét. Igy válik a szarvas
Bartók mísztíkájában a természet ősi jelképévé.

Az egyszarvú és a szűz

Az egyszarvú motívum történetének jelentős állomása a Physiologus Graecus
címen ismert tanmese-gyűjtemény, amely allegor-ikus állatmesékkel próbálta nép
szerűsíteni a kereszténység legfontosabb tanításait. A példázatok gyűjtő

neve: a "Görög természettudós" mögött először Arisztotelészt gyanították,
de a késői középkorban a meséket már Salamonnak tulajdonították. A középltori
ember allegorikus gondolkodásmódját és szimbólumszeretetét igazolja az a tény,
hogy az akkori világ csaknem minden ismert nyelvére lefordították, és a kor
legkedveltebb olvasmánya volt. A Physiologus Graecusban az egyszarvú leírása is
megtalálható. Történetének új mozzanata a szűz megjelenése és az egyszarvú el-
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ejtése, melyről a szerző a következőket írja: "Igy ejtik el: tiszta szűzet tesznek
elé, akinek ölébe ugrik, de a szűz kedvessége megszelídíti az állatot, és az kö
veti őt a királyi palotába". A szűz-motívummal kapcsolatban Sevillai Isidorus
(megh. 636-ban) így foglalja össze az egyszarvúról tudottakat: "A görögül ,rinoce
roszr-nak nevezett állat latinul orrszarvút jelent, ugyanazt mint a monoceros vagy
unicornis (egyszarvú), mível egyetlen, négy láb hosszúságú szarvat visel homloka
közepén, amely olyan erős és hegyes, hogy míndenbe l'lehatol, beleszúr és mtn
denen áthatol. Gyakran megküzd még az elefánttal is, melyet hasán megsebezve
leterít. Olyan ereje van, hogy semmiféle vadászerény nem fog ki rajta, de akik
az állat természetével foglalkoznak, azt mondják, hogy ha fiatal lányt tesznek elé
je és az megnyitja ölé t a közelgő vadnak, elveszti vadságát, fejét lehajtja és
mintegy elszenderedve, védtelenül engedi, hogy elfogják" (Etymologiarum liber. 12.
cap. 2. De bestíís). '

A szűz megjelenése az egyszarvú históriájában tulajdonképpen keleti. eredetű

motívum, Egy régi japán operában például arról hallhatunk, hogy a gonosz egy
szarvú varázsló fogvatartja az esőhozó sárkányokat. amikor azonban a szépséges
hercegnő megjelenik a színen, a varázsló elveszti hatalmát a sárkányok. fölöt~ és
azok kiszabadulnak. A mese alapmotívuma sok varláeíőban.eél Tibetben és Indiá
ban is. Lényege az az erkölcsi igazság, hogy a női szépség és tisztaság a legva
dabb erőszakot képes megszelídítení. Ennek klasszikus és legrégibb példája a su
mír Gilgames-eposz egyik epizódja, amelyben Enkidu, a hatalmas erejű vadember
megszelídítésére a vadászok hasonló cselhez folyamodnak: "Hős Gllgames, hírt
hozok néked a hegység hatalmas uráról, ki mint vadszamár, veszedelmes; erős,

mint támadó oroszlán. Enkidu szarvasokkal alszik tisztások jószagú gyepágyén,
együtt él a négylábúakkal. a föld nyüzsgő tenyészetével. gazellákkal és félénk
őzekkel hajlik vízre az itatónál. Tartok tője, mert szembefordult vélem, mídőn

lesből vadásztam, dárdámat térdén összetörte, hurkaimat mind elszaggatta, csapdá
imat dombról leszórta, vermeimet mínd betemette ..." Gílgames így szól a va
dászhoz: "Menj, vadászom, a buja Istár szerelem-őrző templomába, kérj egy le
ányzót s vidd magaddal oda, ahol vadak csapásán Enkidu naponként lemégyen a
patak kúthideg vizéhez. Ott, az itató közelében oldja meg övét a leányzó s tegye,
hogy Enkidunak tessék!"

Ezt a vadembert egy papnő szerelme képes csak megzabolázni : az ő oldalán
hajlandó elhagyni az erdők és szarvasok világát és a városba költözni, Ennek a
győzelemnek azonban ára van: Enkidu elveszti tisztaságát és ártatlanságát, s amint
az eposzb61 később kiderül, egy számára végzetes, a természettől elidegenedett
világba kerül. Mert az egyszarvúkat nem lehet foglyul ejteni, és ha mégis, bele
halnak a fogságba. Enkidu látszólag egy ellenséges kapun sémi magát halálra 
"mert a mi szarvunk ajtón be nem férhet. csak befér az völgyekbe" -, de a
valóságban ez az ismeretlen, idegen világ végez vele.

A keresztény értelmezés

Az első egyházatyák, akik ifjúságukat még pogányként élték le, tudatosan
használták az emberek képzeletvilágában továbbélő mitikus elemeket a keresztény
hitigazságok szemléltetésére. Az egyszarvú állat felidézésében az ószövetségi szöve
gekre támaszkodtak, ahol a Ré'em szó ugyan szarvast jelent, de ez a szerző nyelvén
az egyszarvú megjelölésére szolgált. A magyar fordítások sokszor a bivaly szót
is használják. A Ré'em vagy az isteni, teremtő, vagy a pusztító erők szimbóluma. A
kegyelem és a bátorság költői jelképeként így emlegeti a 91. zsoltár: "Szarvamat,
mint a bivaly szarvát, felmagasztaltad, elárasztottál színtíszta olajjal". A bosszúál
lás pusztító erejét ellenben lzaiás (34,7) ekként jelzi: "Elhullanak a bivalyok is ve
lök és a tulkok a bikákkal". Ugyanígy szól .Jeremiás jövendölése Moábról : ..Le
töretett a Moáb szarva és karja levágatott, am mondia az Úr" (48,25). .Jób köny
vében (39,9) a gonosz hatalom jelképe, melytől embe.ri erő ném szabadíthat meg,
csak Isten irgalma.
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A szarv szímbolíkájának legszebb újszövetségi példája Lukács evangéliumá
ban olvasható, melynek eredeti szóhasználatát Károli Gáspár fordítása még tö
kéletesen visszaadja: ,,:E:s felemelte az üdvösségnek szarvát nékünk az ő gyer
mekének, Dávidnak házában". A szentírás-magyarázók főleg erre a szövegre hivat
koznak, amikor Krisztust az egyszarvúhoz hasonlítják. O a mí üdvösségünk
szarva, akit lsten értünk támasztott, hogy általa megtörje a bűn hatalmát és örök
életet fakasszon bennünk Krisztus hitének erejével. Az oroszlán, a hal és a bá
rány mellett így vonult be az egyszarvú is az üdvözítőt jelképező szírnbólumok
közé. Az egyszarvú ilyen értelmezése az egyházatyák prédikációiban gyakran sze
repelt. Tertullianus szerint a bivalyszarvak a kereszt kiálló végeit jelképezik. Ba
sHius "filius unicornium"-nak hívja Krisztust, akinek születése éppoly titokzatos,
mint az egyszarvúé, Az egyszarvú szarvában sokan egység-szimbólumot láttak.
Origenes és Athenasius az egyház, Agoston a hit, mások az isteni személyek egy
ségét szemléltették vele. Később a szentek, az apostolok, a vértanúk és a hivők

jelképe, akik egyek a hitben és reményben, s éppoly erősek és legyőzhetetlenek

benne, mínt az egyszarvú. I

A Physiologus Graecusban a szerző a szűz szerepével kapcsolatban a követ
kező megjegyzést teszt: "Ez üdvösségünk jelképe, hiszen felemelte az üdvösség
szarvát nékünk az Úr szolgájának, Dávidnak házában. Az angyalok seregei nem
tudtak diadalmaskodni rajta; ő víszorrt a mindenkor szent Szűz ölében készített
hajlékot magának, és az Ige testté lett és köztünk lakozik". Az "angyalok seregei",
melyek nem győzhettek Istennel szemben, régi gnosztikus tanítás. Eszerinrt nem
Isten, hanem az általa' teremtett szellemi lények hozták létre és kormányozták a
világot. Uralmuk azonban kudarcba fulladt, s ezért volt szükség Krisztus küldeté
sére, hogy ő helyreállítsa a megbomlott világrendet.

Az erdők sűrűiéből előtűnő. szarvasokkal rokon magányos vadember, akit csak
a női szépség szelídit meg, hosszú és kanyargós utakat tesz meg a századok fo
lyamán, amíg keresztény íncarnatío-szímbólummá lesz. A szüz leány, aki tisztasá
gával magához szelídítí az őstermészet hatalmas urát - Mária, a szarvasokkal
rokon óriás pedig Krisztus. Igy szélesedik ki az egyszarvú-kép tartalma és válik a
középkorí allegorikus szemlélet számára a megtestesülés egyik legkedveltebb jel
képévé. A latin egyházatyák, valamint a vallásos képírók nyelvezetén ez -az alap
jelentés szövődik tovább. Szent Bonaventúra például így foglalja össze a kép
teológiai tartalmát: "Krisztust megszelídití Mária rendkívüli szelídsége és ez arra
bírja, hogy ne álljon bosszút örök halállal bűneinkért". Nicolas Cusanus egye
nesen úgy fejezi ki magát, hogy a haragvó és bosszúálló' Isten a "szeretet ~oglya
lett". PiscÍ1tellus arra mutat rá, hogy mivel Isten egy szűz ölébe szállt le, kibékült
a világgal és az emberi nemmel. Honorius további gondolattal gazdagítja az analó
giát: az egvszarvút a szűz ölében fogják el. Aki őt vadássza, azaz szeretetével őt
keresi, rátalál Mária ölében.

A vadászattal ősi emberi képzet tér vissza, mely a kinyilatkoztatás hordozó
jaként számos középkori táblaképnek. falfestménynek és gobelinnek lkonológial té
májává válik. Nem egy helyen az "égi vadász" maga Isten vagy Gábriel arkan
gyal, aki megfújja kürtjét, hogy örömhírt közöljön: nem kell többé keresni az
egyszarvú vadat, .rnert rátaláltunk, itt van Mária ölén - mezszületett, Krisztus,
a szűz ölének foglya, az emberré vált Logos, Isten egvszülött Fia, aki azért sze
lídült le Mária méhébe, hogy szeretetével megváltsa a világot. Az egyszarvú lassan
önmagában is Mária-szimbólum lesz. A középkor elején a szűz vértanúkat gyakran
az egyszarvú állat társaságában ábrázolták. A szűz-szímbolíka lényeges eleme,
hogy a szarv Holdsarlóra emlékeztet, ez pedig már ősidők óta a nőiség legfonto
sabb jelképe. A Holdsarlőn álló szűz a középkorí ábrázolások sűrűn használt té
mája. Hogv ennek mennyíre mélyek a gyökerei az emberi tudatban, azt legszebben
a Jelenések Könyvének híres látomása bizonyítja (12,1): "Az égen nMY jel tűnt

fel: egy asszony, kinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold, fején ti2'JenkéJt csil
lagból korona". A dozmátf rezősének és Jl1lia szarvasa is ezeket a jeleket viseli:
Nap. Hold és az égi csillagok. A csodaszarvas, az égi követ ugyanazt a látomást
jeleníti meg, melynek köpenyébe a kínyllatkoztatás természetfölötti tartalmat öltöztet.
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Amíg azonban a csodaszarvas és a fodor fehér bárány csupán égi hírnök, vagyis előkép,

ígéret, addig Mária már a beteljesülés, ki olyan tiszta és szép volt, hogy ölébe sze
lídíthette Isten haragvó lelkét és szűlője lehetett Krisztusnak, az Istenembernek.

A kőzépkor végén mindaz, ami addig Krisztus-jelkép volt, Mária-jelkép lesz.
A szimbólumok ikonológiai tartalmából azonban kitűnik, hogy nem Krisztus sze
mélyéről tolódik át a hangsúly az Istenanya személyére, hanem egy rendkívül
gazdag incarnatío-szímbólum színeváltozásának vagyunk tanúi. Akár Krisztus-je1
képről, akár Istenanya-jelképről van is sző, a lényeg míndíg változatlanul a meg
testesülés titka marad. Ha meggondoljuk, hogy Mária már a legrégibb időkben az
egyházat jelképezte, és hogy az egyház nem más, mínt a bennünk továbbélő Krisz
tus, akkor a titokzatos egyszarvú a keresztény hitigazságok páratlanul tömény fog
lalatának bizonyul. .

A Cluny-i sorozat

Az egyszarvú téma kétségtelenül legszebb és legköltőíbb megfogalmazása a
párizsi Cluny-i múzeurn hat nagyméretű faliszőnyege, Keletkezésük időpontja való
színűleg 1509 és 1513 közé esik. A legújabb kutatások megerősítik azt a felte
vést, amely szerint az egyes képek az emberi érzékszervek költői megjelenítései. A
La Dame il la Licorne címen ismert szőnyegek sorrendísége a következő: az első

kép az ízlelés - sólyometetést ábrázol, a második a szaglás - virágcsokor kötése,
a harmadikon a nőalak kezével megérinti az egyszarvú szarvát - tapintás, a
negyedik képen a hölgy orgonán játszik - hallás, az ötödiken a lány tükröt tart
az egyszarvú elé - látás. A hatodik kép a legünnepélyesebb: az alakok nyitott
sátor előtt állnak, amelyen ez a mondat olvasható i i.A mon seul désír" - az én egyet
len vágyarnnak. A hat képből álló sorozat visszatérőnőalakjanégy esetben rövid hajat,
két esetben pedig hosszú hajat visel. A középkori ábrázolások formanyelvén a rövid'
haj általában asszonyt, míg a hosszú míndíg hajadont, szűzet jelent. Ennek el
lenére a hat kompozíció egy és ugyanazt a nóalakot jeleníti meg. Az ellentmondás
csak akkor oldódik fel, ha megtudjuk. hogya sorozat egy fiatal özvegyasszony,
számára készült, második házassága alkalmából. Az özvegy a 22 éves Claude le
Viste, a kérő Jean de Chabannes, aki ezzel a fejedelmi ajándékkal jelentkezik,
hogy elnyerje Claude kezét. Charbonneau-Lassay Bestiaire du Christ című művé

ben leközll Jean levelét, .amit menyasszonyának írt:
"Claude, felbomlott hát a házasság, mely elválasztott mínket, és melyben csak

távolról szerethettem. íme, fiatal Jánnyá változott vissza, azzá, akit szerelmünk
megőrzött önben. Fogadja el legalább e szövetségí gesztust, hat falíszőnyeget, me
lyet önnek készíttettem, hogy ünnepeljék a lányt, ki legyőzte magában az asszonyt.
Fogadia ezt el tükör gyanánt, mint ahogy a hosszú évek alatt az én érzékeim is
önt tükrözték vissza. Mert az öt érzék enzern ábrázol az ön érzékeinek tükrében.
TUkröt tart elém, hogy benne meglássam ártatlansága képét; .a zenét, amit játszik,
belső füleimmel érzékelem. A szegfű illata, melyet beszív, hozzám is elér. :E:s ha
messzíről szeretve egymást érzékeink így összekeverednek, nem a lelkek egyesülé
sének ígérete-e ez, ami kettőnk életét veagyé teszi II platon! ígéret szerint? Most
önön a sor, hogy 'válaszoljon. íme, ott áll még inzadozva a sátor előtt, melvet a
gyümölcsös kertben állíttattam fel, csak az én vágyamnak nyitva meg. Oldalát az
ön egyszarvúja és az én oroszlánom hajtja föl, hogy leengediék, amint beleegyezik,
és mint nászsátrunkba lépjünk be".

Claude asszony és lány egy személyben. A "látás" cimet viselő képen színte
kiválik a szűz a nő testéből, hogy egymással szembenállva felismerjék önmagukat,
A nő és a szarvas - a tükröt tartó és avisszatükrözött - egy és ugyanazon lény.
A nli'séEl' önmagába pillant: a tükör lényegét, a termő tisztasa!:(ot mutatja neki.
A nőalak arcáról visszaverődő meleg, panaszos vcsend, többről árulkodik. Claude
tudia már. hogy a szerelern örökkévalésáea rövid idei~ tartó Illűzíó, melynek mé
lyp,", p 1múlhat atl an nosztalzták szunnvadnak. E7. az érz~ a lemondás nvuzalmával
telítődik, egy magasabbrendű vonzásnak engedelmeskedve, amelyet (öldi szerelern
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nem elégíthet ki. Ez az a vonzás, amelynek Mária engedelmeskedett és ezáltal az ő

szűz-anyasága megörízhette a "fehér szarvasok tisztaságát". S ez a mísztéríum
ott él Claude profán történetében is, meg-megcstllantva a szakrális eredetet.

•Az életfa tövében

A La dame ll. la Licorne sorozat képeinek ismétlődő elemei közönt feltűnő egy
ovális alaptér és négy fa megjelenése. A négy fa - magyalfa. erdei fenyő, na
rancsfa és tölgyfa - a középkori ábrázolásokban variációja egy jelképnek, amelyet
nalunk élet- vagy világfának hívnak.

Az életfa-képzet gyökere Dionysos mdsztériumából ered. Dionysos alakja a ter
mékenyítő esővel, a fákkal és a szabadító mámor italát adó szőlőtőkével fonódik
össze. A eor, az "üdvital" azonos az istenség vérével, illetve magával az istenség
gel. A szőlőtőke a gond- és bánatűző gyümölcs termő fája, amely az élet és a ter
mékenység megszemélyesítőie lett. A képhez legtöbbször madarak is tartoznak, az
isteni vér fakadásának égi szerzői. Az életfát általában körülkerített kert közepé
ben ábrázolták. melyre állatok vigyáznak, A Heapertdák Örökéletet nyújtó arany
almafáját például százfejű sárkány őrzi. Az életfa kertjének őrző állatai a keleti
és az európai népművészetben egyaránt vagy .szímmetrlkus alakok, vagy a Nap
és a Hold megszemélyesítöí: oroszlán és egyszarvú. A Nap és a Hold szerepeltetése
ugyanannak az ellentéteket egyesítő szimbolikának változata, amely az életfa elhe
lyezkedésében is megnyilvánul: a föld közepében gyökerezik, de lombozata az égig
ér. Az életfa jelképe tehát kozmikus drámát sejtet, színterén a Nap és a Hold,
ég és föld elemi polarítások, melyeknek egymásba feszüléséből fakad rninden élet
és halált-legyőző újjászületés:

A korai keresztény ábrázolásokban az áldozási kehely a díonvsosí .Jcantharos"
örökösének tűnik. A képek alapmotívuma míndíg a kehelyből kínövő szőlötöke,

madarak és néha a fa tövében tekergő kígyók. A Máría-kultusz elterjedésével gya
kori az angyali üdvözlet olyan megielenítése, amelyen Mária és az angyal között
egy kétfülű vázában az életfa vírágzlk. Az angyali üdvözlet itt "égi mennvenző",

Krlsztus fogantatásának ünnepe, a régi naptár szarint egyben a 33 éves üdvözítő

halálának napja is. Polemius Silvius V. szávadből származó naptára vagy Hiero
nymus Martyrologiumja például Krisztus halálát március 25-re teszi, rníg Keleten
ugyanez a nap Mária megtermékenyülésének ünnepe. Mária "lakodalmas fája" és
a keresztfa tehát ugyanannak az életfának két oldala. Mária "égi mennyegzője'

éppúgy a termékenység jegyében született, mínt Krlsatus halála, hiszen az ő ke
resztfáia halhatatlanságot adó "udvitalt" terem. Mária és Krisztus lényének ilyen
mísztíkus rokonságát szemléltetí az a XIV. századi firenzei táblakép is. amelyen
az életfa Mária öléből nő ki és Krisztus ezen van fölfeszítve. Az e felfogással ro
kon ábrázolások az életfát az egyház szímbólumának is tekintik, a fa törzse Krisz
tust, levelei, gyümölcse pedig az égvház tagjait [elképezík. Ebben a képi össze
függésben nyilvánvaló Máriának a "Mater Ecclesiae" elnevezéssel való kitüntetése,
A nőalakkal szimbolizált Mater Ecclesiae és az életfa kancsolata kiegészíthető az
egyszarvú állat és az életfa kapcsoladával is. A szarvasállat ágas-bogas fejéke kí
nálja a fákkal, ágakkal való ősszehasonlftást.:A középkori képek között vannak
olyanok, amelyeken az angyal és Mária mellett virágzó életfa az egyszarvú hátán
lévőkétkarú edényből hajt ki. Igy válik az életfa és az élet vizének forrása ke
resztény incarnatio- és megváltás-szímbólummá.

Ezekből a jelentésrétegekből tevődik össze és egyben ez az a környezet, amely
ben a Nap és a Hold jelmezében megjelenő állatfigurák és a leány-asszony képé
ben feltűnő titokzatos nőalak ünnepélyes jelenése megkezdődik. E jelentésrétegek
és helvszfnek mögül azonban megszólal egy már-már elfelejtett misztérium hangja,
a látható mögött rejtetten ott húzódó nagy kérdéspár -az élet és a halál, elmúlás
és örökkévalóság, az egyszarvú szarvának kincse -, amire dolgaink és az idő

vonulása közben minduntalan gondolunk és emlékezünk.
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